ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
<< ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΒΑΤΗ ΕΛΛΑΔΟΣ >>

Άρθρο 1
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται μη κερδοσκοπική Λέσχη ( Σωματείο – Σύλλογο̋ ) με την επωνυμία
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΒΑΤΗ ΕΛΛΑΔΟΣ που θα ονομάζεται εν συντομία
και με τα αρχικά « ΜΟΤΟ.Λ.Α.Ε. », με έδρα την πόλη τη̋ Θεσσαλονίκη̋.
Ο Σύλλογο̋ μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου και έγκριση τη̋ Γενική̋ Συνέλευσή̋
του να ιδρύει παραρτήματα μέσα στην περιφέρεια του Ν. Θεσσαλονίκη̋ αλλά και σε άλλου̋
νομού̋ τη̋ Ελλάδο̋ και του Εξωτερικού.
Η Διάρκεια του Σωματείου είναι αόριστη.
Επίση̋ ο Σύλλογο̋ μπορεί να εμφανίζεται όταν απαιτείται και με την ονομασία
« RIDER’S CLUB HELLAS ».

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟI – ΜΕΣΑ

Σκοποί του σωματείου είναι:.
1. Η έρευνα, μελέτη και προβολή των προβλημάτων των μοτοσυκλετιστών σε όλη την Ελλάδα.
2. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη στου̋ μοτοσυκλετιστέ̋ του πνεύματο̋ τη̋ σωστή̋ και ασφαλού̋
κυκλοφορία̋ των μοτοσυκλετιστών μέσα και έξω από την πόλη.
3. Η δημιουργία κατάλληλου κλίματο̋ και προβολή̋ των μοτοσυκλετιστών απέναντι στο κοινό και
στου̋ αρμόδιου̋ φορεί̋ καθώ̋ και η ανάπτυξη σχέση̋ εμπιστοσύνη̋ ανάμεσα στου̋
μοτοσυκλετιστέ̋ και στου̋ υπόλοιπου̋ πολίτε̋.
4. Η μελέτη και προώθηση θεμάτων που αφορούν του̋ μοτοσυκλετιστέ̋, όπω̋ τεχνικά και
κυκλοφοριακά προβλήματα, καθώ̋ και η γενική και ειδική ενημέρωση πάνω στο αντικείμενο
«μοτοσυκλέτα».
5. Η αναβάθμιση τη̋ σχέση̋ νέων-μοτοσυκλέτα̋ και η σωστή και συνειδητοποιημένη εμπλοκή
του̋ σ' αυτήν.
6. Η τεχνική υποστήριξη των μελών πάνω σε τομεί̋ που αφορούν άμεσα του̋ μοτοσυκλετιστέ̋, σε
συνεργασία με εμπόρου̋ και τεχνικού̋.

7. Η ασφαλιστική και νομική κάλυψη των μελών και η συνεχή̋ ενημέρωση του̋ για του̋ λόγου̋
που προκαλούν ατυχήματα στι̋ μηχανέ̋, η πρόληψη και η αντιμετώπισή του̋.
8. Η υγιή̋ συνύπαρξη με το φυσικό περιβάλλον, η προστασία του από πυρκαγιέ̋, αυθαίρετη
δόμηση, παράνομο κυνήγι και ψάρεμα.
9. Η ψυχαγωγία των μελών του σωματείου.
10. Το ενδιαφέρον για τα κοινωνικά προβλήματα και η ενεργό̋ και αλτρουιστική συμμετοχή στα
κοινωνικά δρώμενα.
11. Διοργάνωση περιηγήσεων και εκδρομών με μοτοσυκλέτα, με σκοπό τη γνωριμία τη̋ χώρα̋ μα̋
αλλά και του εξωτερικού, την αναψυχή και την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του
Συλλόγου.
12. Συμβολή στη τουριστική ανάπτυξη τη̋ περιοχή̋ μα̋, σε συνεργασία με του̋ αρμόδιου̋ φορεί̋
τοπικού̋ και κρατικού̋, την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλε̋ λέσχε̋ ή συλλόγου̋, με σκοπό την
προβολή τη̋ σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό.
13. Ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασία με άλλου̋ Συλλόγου̋ τη̋ χώρα̋ με κοινού̋ σκοπού̋, με
στόχο την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου, εγγραφή σε οποιαδήποτε άλλη ομοσπονδία
υπάρχει κάθε φορά.
14. Το Σωματείο δεν συμμετέχει ούτε εξυπηρετεί με οποιονδήποτε τρόπο κομματικέ̋ παρατάξει̋,
οργανώσει̋ και θρησκευτικέ̋ αιρέσει̋.

ΑΡΘΡΟ 3 α΄
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού είναι κυρίω̋:
1. Η ανάπτυξη στενή̋ συνεργασία̋ μεταξύ του σωματείου με άλλα σωματεία, ελληνικά ή του
εξωτερικού, που έχουν παρεμφερεί̋ σκοπού̋.
2. Η συνεργασία με τι̋ υπηρεσίε̋ των Υπουργείων Δημοσία̋ Τάξη̋ και Μεταφορών Επικοινωνιών αλλά και στου̋ υπόλοιπου̋ φορεί̋ τη̋ Πολιτεία̋ ή νομικών προσώπων, που
σχετίζονται με την κυκλοφορία οχημάτων και την ασφάλεια αυτών.
3. Η διοργάνωση σεμιναρίων και συζητήσεων για ενημέρωση και διαφώτιση των μελών και του
κοινού πάνω στα ζητήματα που αφορούν την ασφαλή οδήγηση και τον τρόπο αντιμετώπιση̋ τη̋
μοτοσυκλέτα̋ και των μοτοσυκλετιστών από την Πολιτεία και το κοινό.
4. Η διοργάνωση εκδρομών, που θα ξεφεύγουν από το βασικό τουριστικό χαρακτήρα,
δημιουργώντα̋ επαφέ̋ με ντόπιου̋, θέτοντα̋ τα προβλήματά του̋ τόσο σε άμεσο ανθρώπινο
και προσωπικό όσο και σε σωματειακό επίπεδο.
5. Οι παραστάσει̋ σε αρμόδιου̋ φορεί̋ για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση, επεξεργασία
και λύση των προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν στο χώρο τη̋ μοτοσυκλέτα̋ και του

σωματείου, η υποβολή υπομνημάτων και κάθε είδου̋ εγγράφων, η χρήση των μέσων μαζική̋
ενημέρωση̋ και γενικά κάθε νόμιμη ενέργεια και τρόπο̋ για την ευόδωση των σκοπών του.
6. Η συμμετοχή σε Ομοσπονδία Σωματείων που έχουν του̋ ίδιου̋ σκοπού̋.
7. Η δημιουργία από το σωματείο τμημάτων εκμάθηση̋ αθλητικών δραστηριοτήτων, τεχνικών και
γενικότερα αθλητικών σχετικών με τη μοτοσυκλέτα, αναγνωρισμένων από επίσημα
πρωταθλήματα του Κράτου̋ και τη̋ Γενική̋ Γραμματεία̋ Αθλητισμού. Καθώ̋ και η ένταξη
του σωματείου σε Αθλητική Πανελλήνια Ομοσπονδία αναγνωρισμένη από το κράτο̋ και η
συμμετοχή στα διοργανωμένα από αυτήν πρωταθλήματα αθλημάτων τη̋ μοτοσυκλέτα̋.
8. Η δημιουργία Τράπεζα̋ αίματο̋, στην οποία τα μέλη θα δίνουν αίμα για την κάλυψη κατά
προτεραιότητα των αναγκών των μελών τη̋ λέσχη̋, των συγγενών του̋ πρώτου βαθμού (α') και
στη συνέχεια του οποιουδήποτε συνανθρώπου του̋ το έχει ανάγκη, μετά όμω̋ από έγκριση του
Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 3 β΄
ΕΥΘΥΝΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Σωματείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τα μέλη του σε παραβάσει̋ του Νόμου (ποινικού αστικού – κ.ο.κ. ) την εμπλοκή του̋ σε ατύχημα όπω̋ επίση̋ και στι̋ οργανωμένε̋ από το
Σωματείο εκδηλώσει̋.
Το κάθε μέλο̋ φέρει εξολοκλήρου την ευθύνη των πράξεων του.
Σε περίπτωση παράβαση̋ του μέλου̋ το σωματείο έχει το δικαίωμα τη̋ διαγραφή̋ από το
σωματείο.

Άρθρο 4
ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Τα μέλη του σωματείου είναι - Ιδρυτικά, Τακτικά, Απλά μέλη και Επίτιμα.
1. Ιδρυτικά μέλη είναι τα μέλη που συνέταξαν και υπόγραψαν το παρόν καταστατικό.
2. Τακτικό μέλο̋ μπορεί να γίνει έπειτα από αίτησή του όποιο̋ συμφωνεί και αποδέχεται το παρόν
καταστατικό και τον κανονισμό τη̋ Λέσχη̋ εάν συνταχθεί.
3. Απλά μέλη. Τα απλά μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
4. Επίτιμα μέλη του Συλλόγου ανακηρύσσονται με απόφαση τη̋ Γ.Σ. ύστερα από σχετική
εισήγηση του Δ.Σ πρόσωπα που πρόσφεραν σημαντικέ̋ υπηρεσίε̋ στο Σύλλογο και έχουν τα ίδια
δικαιώματα και υποχρεώσει̋ με τα τακτικά μέλη και δεν υποχρεούνται να καταβάλουν συνδρομή
εκτό̋ και αν το απαιτήσουν οι ίδιοι. Το ίδιο ισχύει και για τον επίτιμο Πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 5 α΄
ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Μέλο̋ τη̋ Λέσχη̋ μπορεί να γίνει κάθε ενήλικο̋ που έχει συμπληρώσει το 18 ο έτο̋ τη̋
ηλικία̋ του, υποβάλλοντα̋ αίτηση στο Γραμματέα τη̋ Λέσχη̋ και καταβάλλοντα̋ στον
ταμία το απαιτούμενο για την ετήσια συνδρομή ποσό.

2. Μέλη τη̋ Λέσχη̋ μπορούν να είναι και ομάδε̋ μοτοσυκλετιστών δια Αντιπροσώπου που
λειτουργούν ω̋ Νόμιμοι σύλλογοι η ομάδε̋ στα μέσα κοινωνική̋ δικτύωση̋.
Τα μέλη αυτά υποχρεούνται σε συνδρομή (μια συνδρομή ανά Ομάδα) και έχουν δικαίωμα
(1) μια̋ ψήφου στι̋ αρχαιρεσίε̋ τη̋ Λέσχη̋.
3. Η μετέπειτα τη̋ εγγραφή̋ μέλου̋ ετήσια συνδρομή, θα καταβάλλεται υποχρεωτικά, εντό̋
του πρώτου διμήνου κάθε έτου̋.
4. Στην αίτηση γράφονται υποχρεωτικά το Ονοματεπώνυμο, η ηλικία και η διεύθυνση
κατοικία̋ αυτού, που ζητά την εγγραφή.
5. Ο Γραμματέα̋ οφείλει να φέρει την αίτηση για συζήτηση στην πρώτη μετά την υποβολή
τη̋ τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο, εφόσον διαπιστώσει ότι
έχουν καταβληθεί το απαιτούμενο για την συνδρομή ποσό και ότι συντρέχουν όλε̋ οι
προϋποθέσει̋ κτήση̋ τη̋ ιδιότητα̋ του μέλου̋ που ορίζει το καταστατικό και η απόφαση
είναι θετική ο αιτών αποκτά αμέσω̋ την ιδιότητα του τακτικού μέλου̋.
6.

Εάν η απόφαση είναι απορριπτική ή εάν η αίτηση δεν συζητηθεί στην πρώτη μετά την
υποβολή τη̋ συνεδρίαση του Δ.Σ. το υποψήφιο μέλο̋ δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη
επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου, για να αποφασίσει αυτή επί τη̋
αιτήσεω̋ του. Η απόφαση τη̋ Γ.Σ. είναι τελική.

7. Τα απλά μέλη δεν υποχρεούνται αιτήσεω̋ και δεν πληρώνουν συνδρομή. Είναι απλά μέλη
που έχουν εγγραφή στα μέσα κοινωνική̋ δικτύωση̋. Δεν έχουν δικαιώματα στο Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 5 β΄
ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΩΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Για την εγγραφή αθλητών ω̋ νέων μελών του σωματείου ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5α
του παρόντο̋ καταστατικού καθώ̋ και οι λοιπέ̋ ρυθμίσει̋ (υποχρεώσει̋ και δικαιώματα), που
αφορούν τα τακτικά του σωματείου μέλη.

ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1.

Κάθε τακτικό μέλο̋ του σωματείου υποχρεούται να καταβάλει την ετήσια συνδρομή του ή
την εξάμηνη συνδρομή που πρέπει να καταβάλλεται κατά τον πρώτο μήνα κάθε εξαμήνου
δηλαδή τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο και πάντω̋ πριν τη σύγκληση τακτική̋ ή έκτακτη̋
Γενική̋ Συνέλευση̋.

2. Με απόφαση τη̋ Γενική̋ Συνέλευση̋, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., τα πιο πάνω ποσά
τη̋ ετήσια̋ συνδρομή̋ και τακτική̋ εξάμηνη̋ συνδρομή̋ κάθε μέλου̋ μπορούν να
αυξηθούν ή να μειωθούν καθώ̋ επίση̋ να επιβληθούν έκτακτε̋ εισφορέ̋ για κάλυψη
εξαιρετικών αναγκών.

3. Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να συμβάλλουν στην πραγμάτωση των σκοπών
αυτού, τηρώντα̋ το Νόμο, το παρόν Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό, εφόσον
υπάρξει, καθώ̋ και τι̋ αποφάσει̋ τη̋ Γ ενική̋ Συνέλευση̋ και ακόμη να εκπληρώνουν τι̋
οικονομικέ̋ υποχρεώσει̋ του̋ προ̋ το σωματείο. Ειδικότερα τα μέλη του σωματείου,
οφείλουν να αναλαμβάνουν και να εκτελούν πρόθυμα κάθε εργασία που του̋ ανατίθεται
από τη Γενική Συνέλευση, ή το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώ̋ και να προσέρχονται
ανελλιπώ̋ στι̋ Γενικέ̋ Συνελεύσει̋ και τι̋ άλλε̋ συγκεντρώσει̋ του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1.

Κάθε μέλο̋ του σωματείου δικαιούται να συμμετέχει σε όλε̋ τι̋ εκδηλώσει̋ αυτού.

2.

Τα μέλη δικαιούνται οποτεδήποτε να αποχωρήσουν, γνωστοποιώντα̋ αυτό εγγράφω̋ στο
Δ.Σ. Οι έω̋ τότε καταβληθείσε̋ εισφορέ̋ δεν αναζητούνται.

3. Δικαίωμα συμμετοχή̋ και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν όσα μέλη έχουν εκπληρώσει
προ̋ το σωματείο τι̋ οικονομικέ̋ του̋ υποχρεώσει̋. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι ω̋ μέλο̋
του Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτική̋ Επιτροπή̋ έχουν τα μέλη που έχουν
εγγραφεί (1) ένα έτο̋ από την ημερομηνία τη̋ Γ. Συνέλευση̋ - και ψήφου στη Γενική
Συνέλευση μέλη, εφόσον έχουν εγγράφει τρει̋ τουλάχιστον μήνε̋ πριν από την
ημερομηνία τη̋ Γ. Συνέλευση̋.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Παύουν να είναι μέλη του Σωματείου:
α) Όσοι το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή του̋ προ̋ το Δ.Σ.
β) Όσοι καθυστερούν τι̋ συνδρομέ̋ του̋ κατά το άρθρο 6 του παρόντο̋,
γ) Τα μέλη που παραβιάζουν τον νόμο βάση του Άρθρου 3β.
δ) Όσα μέλη προβαίνουν σε ενέργειε̋ που είναι αντίθετε̋ με το καταστατικό του
σωματείου ή αναπτύσσουν δραστηριότητα αντίθετη με του̋ σκοπού̋ του.
2.

Στι̋ περιπτώσει̋ (β) - (γ) και (δ) τη̋ προηγούμενη̋ παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται
από τη Γ.Σ. του σωματείου με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μελών του ύστερα από
σχετική εισήγηση του Δ.Σ. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να καλέσει προηγουμένω̋
εγγράφω̋ το προ̋ διαγραφή μέλο̋ σε απολογία και να την συμπεριλάβει στην εισήγηση
του προ̋ τη Γενική Συνέλευση.

3. Απόφαση διαγραφή̋ δεν μπορεί να ληφθεί, αν το υπόλογο μέλο̋ δεν έχει κληθεί να
απολογηθεί μπροστά στη Γενική Συνέλευση. Αν το μέλο̋ παρά την κλήση του δεν
προσέλθει, η Γενική Συνέλευση μπορεί να προχωρήσει σε απόφαση.
4. Το μέλο̋ που διαγράφεται δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 9
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Πόροι του Σωματείου καθορίζονται:
α) Οι ετήσιε̋ συνδρομέ̋ των μελών
β) Οι εξάμηνε̋ συνδρομέ̋ των μελών,
γ) Οι πρόσοδοι από την αξιοποίηση τη̋ περιουσία̋ του
δ) Οι έκτακτε̋ εισφορέ̋ των μελών που επιβάλλονται από Δ.Σ. κατά το άρθρο 6 του παρόντο̋.
ε) Οι δωρεέ̋, κληρονομιέ̋, κληροδοσίε̋, έρανοι, επιχορηγήσει̋ το Δημόσιο ή άλλου̋ φορεί̋ ή
έσοδα από άλλε̋ πηγέ̋ που περιέρχονται νόμιμα στο Ταμείο του σωματείου εφόσον γίνονται
αποδεκτέ̋ από το Δ.Σ. τη̋ Λέσχη̋.
ζ) Το ποσόν τη̋ ετήσια̋ συνδρομή̋ θα καθορίζεται από το Δ.Σ. το οποίο αποφασίζει και για τυχόν
αύξησή του και η απόφαση επικυρώνεται από την 1η Γ.Σ. που ακολουθεί. Αν η απόφαση
καταψηφισθεί τυχόν συνδρομέ̋ που έχουν εισπραχθεί επιστρέφονται στου̋ δικαιούχου̋.
η) Τα μέλη που στρατεύονται απαλλάσσονται τη̋ συνδρομή̋ όσο είναι στρατευμένα.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΒΙΒΛΙΑ
1. Η διαχειριστική περίοδο̋
του Σωματείου συμπίπτει με το ημερολογιακό έτο̋ (1 Ιανουαρίου έω̋ 31 Δεκεμβρίου) Κάθε έτο̋
συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται για έγκριση στη Τακτική Γενική
Συνέλευση ο προϋπολογισμό̋ του σωματείου, όπου φαίνονται λεπτομερώ̋ τα έξοδα και οι δαπάνε̋
αυτού.
Στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση ο
απολογισμό̋ τη̋ διαχείριση̋ του παρελθόντο̋ έτου̋.
2. Η Λέσχη τηρεί τα κάτωθι Βιβλία:
α) Μητρώο Μελών.
β) Πρακτικό Συνεδριάσεων, Γενικών Συνελεύσεων,
γ) Πρακτικό Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου,
δ) Εσόδων- Εξόδων,
ε) Περιουσιακών Στοιχείων στο οποίο θα αναγράφονται τα διάφορα κινητά και ακίνητα
πράγματα , που με οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά – αγορά κλπ.) , περιήλθαν στην κυριότητα του
Συλλόγου μετά την ίδρυσή του
στ) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
3. Επίση̋ το Σωματείο τηρεί και Μητρώο αθλητών όπου εγγράφονται οι αθλητέ̋ του.

ΑΡΘΡΟ 11
ΌΡΓΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Όργανα σωματείου είναι:
α) η Γενική Συνέλευση,
β) το Διοικητικό Συμβούλιο και
γ) η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα ταμειακώ̋ τακτοποιημένα ιδρυτικά και τακτικά μέλη
του σωματείου.
Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 12
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα ταμειακώ̋ τακτοποιημένα ιδρυτικά και τακτικά
μέλη του σωματείου. Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε
υποβαλλόμενο σ' αυτή θέμα και έχει γενική αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που ανάγεται στην
εξυπηρέτηση των σκοπών του σωματείου.
2. Επιπλέον των πιο πάνω γενικών αρμοδιοτήτων, η γενική Συνέλευση έχει την αποκλειστική
αρμοδιότητα όπω̋:
α) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και την έκθεση
πεπραγμένων του Δ.Σ. με βάση σχετική έκθεση τη̋ Εξελεγκτική̋ Επιτροπή̋
β) Απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη
γ) Εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και τη̋ Εξελεγκτική̋ Επιτροπή̋, με Τριετή (3) θητεία
δ) Τροποποιεί το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό
ε) Λαμβάνει απόφαση για τη διάλυση του σωματείου
στ) Αποφασίζει για την εγγραφή ή μη νέου μέλου̋ ύστερα από προσφυγή του σ' αυτήν
ζ) Αποφασίζει για τη διαγραφή του μέλου̋
η) Εκλέγει κάθε φορά τον Πρόεδρο, που διευθύνει τι̋ εργασίε̋ τη̋ και το Γραμματέα, για
την τήρηση των πρακτικών
3. Ταμειακώ̋ τακτοποιημένα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει για το διάστημα από την
ημερομηνία εγγραφή̋ του̋ όλε̋ τι̋ εισφορέ̋ και συγκεκριμένα την εισφορά του τρέχοντο̋
ημερολογιακού έτου̋ και όλων των προηγουμένων καθώ̋ και όλε̋ τι̋ έκτακτε̋ εισφορέ̋ που
κατά καιρού̋ επιβλήθηκαν με το άρθρο ό του παρόντο̋.
4. Μόνο τα ταμειακώ̋ τακτοποιημένα μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο μέχρι το τέλο̋ Μαρτίου, έκτακτα δε όσε̋ φορέ̋
αποφασίσει για αυτό το Δ.Σ. ή ζητήσουν τη σύγκλιση αυτή̋ το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον
των τακτοποιημένων μελών του σωματείου, με έγγραφη αίτηση προ̋ τον Πρόεδρο του Δ.Σ.,
στην οποία θα καθορίζουν και τα θέματα προ̋ συζήτηση. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να
συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε τριάντα (30) μέρε̋ από την υποβολή τη̋ παραπάνω
αίτηση̋.
2. Η Γ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με έγγραφη πρόσκληση προ̋ τα μέλη, που
καθορίζει σαφώ̋:
α) τον τόπο, την ημέρα και την ώρα τη̋ Συνέλευση̋,
β) τα θέματα που θα συζητηθούν (ημερήσια διάταξη) και
γ) αν η καλούμενη συνέλευση είναι πρώτη, δεύτερη ή τρίτη καθώ̋ και τον απαιτούμενο
αριθμό για απαρτία.

3. Η πιο πάνω πρόσκληση πρέπει να τοιχοκολλάται στο γραφείο του σωματείου (15) τουλάχιστον
πλήρει̋ ημέρε̋, πριν από την ημέρα συγκλήσεω̋ τη̋ Συνέλευση̋.
4. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εκτό̋ αν με ειδικότερη διάταξη ορίζεται διαφορετικά, εφόσον
παρίστανται σε αυτή τα μισά συν ένα (50%+1) τουλάχιστον των ταμειακώ̋ τακτοποιημένων
μελών. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, καλείται δεύτερη με τα ίδια ακριβώ̋
θέματα, μετά από παρέλευση τριών (3) το ελάχιστο ή δέκα (10) το αργότερο ημερών από αυτήν
που αναβλήθηκε. Η δεύτερη συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτω̋ αριθμού των
παρευρισκομένων μελών.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Κατά την ορισμένη στην πρόσκληση ημέρα και ώρα σύγκληση̋ τη̋ Γ.Σ., αφού ο πρόεδρο̋ του
Δ.Σ. διαπιστώσει την ύπαρξη απαρτία̋, η Γ.Σ. προσχωρεί στην εκλογή του Προέδρου και του
Γραμματέα αυτή̋, και μετά εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋.
2. Οι ψηφοφορίε̋ για όλα τα ζητήματα, εκτό̋ των αρχαιρεσιών για εκλογή Δ.Σ. και Εξελεγκτική̋
Επιτροπή̋, διεξάγονται με ανάταση των χεριών.
Εκτό̋ τον Ιδρυτικών μελών που συμμετέχουν για το Δ/Σ.
3. Οι αποφάσει̋ τη̋ Γ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων ταμειακώ̋
τακτοποιημένων μελών, εκτό̋ αν με ειδικότερη διάταξη Νόμου, του παρόντο̋ Καταστατικού ή
του εσωτερικού Κανονισμού ορίζεται διαφορετικά. Στι̋ αποφάσει̋ που λαμβάνονται με
ανάταση των χεριών, σε περίπτωση ισοψηφία̋, υπερισχύει η ψήφο̋ του Προέδρου τη̋ Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 15
ΤΑΚΤΙΚΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται από το Δ.Σ. για συζήτηση και έγκριση:
α) ο απολογισμό̋ τη̋ διαχειριστική̋ περιόδου που έληξε,
β) ο προϋπολογισμό̋ τη̋ νέα̋ διαχειριστική̋ περιόδου και
γ) η έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.
2. Έπειτα ακολουθεί συζήτηση και ψηφοφορία για τα παραπάνω θέματα και για τα υπόλοιπα
θέματα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΕΚΛΟΓΕΣ
1. Κάθε (3) τρία χρόνια η Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού εξαντλήσει τα θέματα τη̋ ημερήσια̋
διάταξη̋ και εγκρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ., εκλέγει το νέο Δ.Σ. (2 άτομα από
τα Ιδρυτικά μέλη και 5 από το ενιαίο ψηφοδέλτιο) και τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή.
2. Πριν από τι̋ αρχαιρεσίε̋ η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Μετά ο
Γραμματέα̋ διαβάζει του̋ καταρτισμένου̋ από το Δ.Σ. πίνακε̋ υποψηφίων για το Δ.Σ. και την
Εξελεγκτική Επιτροπή και του̋ παραδίδει στην επιτροπή. Κατά του καταλόγου αυτού είναι

δυνατόν να διατυπωθούν αμέσω̋ ενστάσει̋ για τι̋ οποίε̋ αποφασίζει αμέσω̋ η Γ.Σ. Κατόπιν
ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι και διεξάγεται η ψηφοφορία για την εκλογή επτά (7) μελών του
Δ.Σ. και τριών (3) μελών τη̋ Εξελεγκτική̋ Επιτροπή̋.
3. Δικαιούνται ψήφου και είναι εκλόγιμα κατά τι̋ αρχαιρεσίε̋ τα ιδρυτικά και τακτικά ταμειακώ̋
τακτοποιημένα μέλη του σωματείου, εφόσον υποβάλουν εγγράφω̋ στο Δ.Σ. την υποψηφιότητα
του̋ τρει̋ (3) τουλάχιστον ημέρε̋ πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
4. Οι αρχαιρεσίε̋ γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο περιλαμβάνονται πρώτα όλοι οι
υποψήφιοι για το Δ.Σ. με αλφαβητική σειρά και ακολουθούν επίση̋ με αλφαβητική σειρά οι
υποψήφιοι για την εξελεγκτική Επιτροπή. Το ψηφοδέλτιο καταρτίζεται από την Τριμελή
Εφορευτική Επιτροπή και εγκρίνεται από την Γ.Σ. και διανέμεται στου̋ παρόντε̋ από την
Εφορευτική Επιτροπή. Επί του ψηφοδελτίου ο εκλογέα̋ μπορεί να σημειώσει μπροστά από τα
ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. μέχρι πέντε (5) σταυρού̋ προτίμηση̋ και των υποψηφίων
για την Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι τρει̋ (3) σταυρού̋ προτίμηση̋. Ω̋ επιτυχόντε̋ για το Δ.Σ.
θεωρούνται οι πρώτοι πέντε (5) πλειονοψηφήσαντε̋ από του̋ υποψηφίου̋ ενώ οι επόμενοι
θεωρούνται επιλαχόντε̋ το ίδιο ισχύει και για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Το ψηφοδέλτιο
τίθεται από τον εκλογέα μέσα σε φάκελο που έχει την σφραγίδα του σωματείου και δίνεται σε
αυτόν από την Εφορευτική Επιτροπή, αφού πρώτα υπογράψει στον πίνακα ψηφισάντων.
5. Μετά το τέλο̋ τη̋ ψηφοφορία̋ η Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων.
Ψηφοδέλτιο που δεν πληροί του̋ παραπάνω όρου̋ ή έχει περισσότερου̋ σταυρού̋ ή έχει πάνω
σημάδια που ανατρέπουν την μυστικότητα, τη̋ ψηφοφορία̋, κηρύσσεται από αυτήν άκυρο.
Φάκελο̋ που περιέχει περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια Δε λαμβάνεται υπόψη. Ω̋ επιτυχόντε̋
για το Δ.Σ. θεωρούνται οι πέντε (5) πρώτοι πλειονοψηφήσαντε̋ από του̋ υποψηφίου̋ ενώ οι
επόμενοι θεωρούνται επιλαχόντε̋ και καλούνται να καταλάβουν θέση τακτικού μέλου̋, μόλι̋
αυτή κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο. Ω̋ επιτυχόντε̋ για την Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρούνται
οι πρώτοι τρει̋ (3) πλειονοψηφήσαντε̋ από του̋ υποψηφίου̋ ενώ οι επόμενοι θεωρούνται
επιλαχόντε̋ και καλούνται να καταλάβουν θέση μέλου̋, μόλι̋ αυτή κενωθεί για οποιονδήποτε
λόγο.
6. Μετά το τέλο̋ τη̋ διαλογή̋ η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει και υπογράφει το Πρακτικό τη̋
Ψηφοφορία̋ και ανακηρύσσει του̋ επιτυχόντε̋ και του̋ αναπληρωματικού̋ συμβούλου̋.
7. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι αρμόδια για την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων κατά του κύρου̋ των
αρχαιρεσιών. Οι ενστάσει̋ υποβάλλονται επί ποινή απαραδέκτου το αργότερο εντό̋ τη̋
επομένη̋ από τι̋ αρχαιρεσίε̋ ημέρα̋. Απόφαση επί των ενστάσεων εκδίδεται εντό̋ τριών (3)
ημερών. Οι αποφάσει̋ τη̋ Εφορευτική̋ Επιτροπή̋ είναι τελεσίδικε̋.

ΑΡΘΡΟ 17
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Το σωματείο διοικείται από επταμελέ̋ (7) Διοικητικό Συμβούλιο { πέντε (5) από το ενιαίο
ψηφοδέλτιο και δυο (2) από τα Ιδρυτικά μέλη } και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, και του̋ Τρεί̋ Συμβούλου̋.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση του σωματείου. Εκλέγεται από τη
Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντο̋, επί τριετή θητεία.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μόνο φυσικά πρόσωπα.
4. Το Δ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρε̋ από τι̋ αρχαιρεσίε̋ συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση
με πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντο̋ μέλου̋ αυτού και αφού διαπιστώσει ότι βρίσκεται σε
απαρτία (παρίστανται δηλαδή τουλάχιστον τέσσερα μέλη) συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντα̋ με
μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό
Γραμματέα, και τον Ταμία.

ΑΡΘΡΟ 18
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του̋ που απορρέουν από το Νόμο, το παρόν καταστατικό, τον
Εσωτερικό Κανονισμό που τυχόν θα συνταχθεί και τι̋ αποφάσει̋ τη̋ Γενική̋ Συνέλευση̋.
Όμω̋ δεν ευθύνονται για αποφάσει̋ που πάρθηκαν σε συνεδρίαση στην οποία δεν
παραβρέθηκαν ή παριστάμενα διαφώνησαν, εφόσον η απουσία ή διαφωνία προκύπτει από το
πρακτικό.

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Δ.Σ. διαχειρίζεται γενικά τα συμφέροντα και την περιουσία του σωματείου, επιτηρεί τη
λειτουργία των γραφείων και του προσωπικού αυτού, συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον
απολογισμό και του̋ υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ., εκτελεί τι̋ αποφάσει̋ τη̋ Γ.Σ. και γενικά
έχει την αρμοδιότητα για οποιοδήποτε θέμα, το οποίο έχει ανατεθεί ρητά σε άλλο όργανο του
σωματείου.
Ανάλογα με τη̋ ανάγκε̋ τη̋ Λέσχη̋ μπορεί να ορίζει Έφορου̋ σε κάθε ξεχωριστό τομέα
δραστηριότητα̋ ή Έφορο σε κάθε πόλη που έχει παραρτήματα.
Καθορίζει με απόφασή του το ύψο̋ του απαιτούμενου ποσού τη̋ ετήσια̋ συνδρομή̋ των
μελών του Συλλόγου. Μπορεί να αναθέτει σε μέλη του την ειδικότερη επιμέλεια ορισμένων τομέων
δραστηριότητα̋, να συγκροτεί επιτροπέ̋ από μέλη του Συλλόγου και να καταρτίζει ή να αναθέτει
την κατάρτιση εσωτερικών κανονισμών. Λογοδοτεί στην τακτική Γενική Συνέλευση για την δράση
του και την οικονομική διαχείριση.
Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να παρέχουν αμειβόμενη εργασία στο Σύλλογο εκτό̋ και αν
το αποφασίσει και εγκρίνει η Γ.Σ.
Για την εκπλήρωση των υπηρεσιακών αναγκών του Συλλόγου, το Δ.Σ. μπορεί να
προσλαμβάνει υπαλλήλου̋, την αμοιβή των οποίων καθορίζει το ίδιο.
Αν εμφανισθεί οποιοδήποτε ζήτημα που δεν προβλέπεται ρύθμισή του από το καταστατικό,
το Δ.Σ. επιμελείται κατόπιν απόφαση̋ τη̋ Γ.Σ. και έχει, τέλο̋, κάθε άλλη αρμοδιότητα, που του
παρέχει το καταστατικό.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Οι πειθαρχικέ̋ ποινέ̋ επιβάλλονται από το Δ.Σ. και είναι οι εξή̋:
Α) Έγγραφη επίπληξη μέλου̋ που καταχωρείται στα πρακτικά του Δ.Σ.
Β) Προσωρινή αποβολή μέλου̋.
Γ) Οριστική διαγραφή μέλου̋.
Οι ανωτέρω ποινέ̋ θα επιβάλλονται για παραβάσει̋ των υποχρεώσεων και απαγορεύσεων που
ρυθμίζει το καταστατικό ή ο Κανονισμό̋ που τυχών συνταχθεί.
Επιβολή ποινή̋ σε μέλο̋ του Δ.Σ. σημαίνει ταυτόχρονα και αυτοδίκαιη έκπτωσή του από το
αξίωμά του.

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Δ.Σ. συνέρχεται με την έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και συνεδριάζει τακτικά, μια
φορά το δίμηνο και έκτακτα όσε̋ φορέ̋ κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή από τρία (3)
τουλάχιστον μέλη αυτού, αφού υποβάλλουν έγγραφη αίτηση. Κατά την τελευταία αυτή
περίπτωση, ο Πρόεδρο̋ υποχρεούται να καλέσει το Συμβούλιο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρε̋
από την υποβολή τη̋ αίτηση̋ και αν αυτό̋ αρνείται ή αμελεί, τότε το δικαίωμα τη̋ συγκλήσεω̋
το έχει ο Αντιπρόεδρο̋ ή οι αιτούντε̋.
2. Η πρόσκληση των μελών του Δ.Σ. σε συνεδρίαση είναι έγγραφη και αποστέλλεται σε όλα τα
μέλη με μέριμνα του Γραμματέα του σωματείου το αργότερο την προηγούμενη τη̋
συνεδριάσεω̋. Σε αυτήν πρέπει να αναφέρονται η ημέρα, η ώρα, και ο τόπο̋ τη̋ συνεδριάσεω̋
και τα προ̋ συζήτηση θέματα.
3. Το Δ.Σ. συνεδριάζει σε απαρτία παρουσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών αυτού, εκτό̋ αν
ορίζεται διαφορετικά σε ειδικέ̋ περιπτώσει̋ στο παρόν ή στον Εσωτερικό Κανονισμό.
4. Οι αποφάσει̋ του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτού, εκτό̋
αν ορίζεται επί ειδικών περιπτώσεων στο παρόν, ή στον Εσωτερικό Κανονισμό. Σε ισοψηφία
υπερισχύει η άποψη υπέρ τη̋ οποία̋ ήταν η ψήφο̋ του Προέδρου.
5. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται από τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου.
Στην αρχή κάθε συνεδριάσεω̋ διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά τη̋ προηγούμενη̋,
εφόσον δεν επικυρώθηκαν αυτά στην ίδια συνεδρίαση. Πάντω̋ τα πρακτικά μετά την
επικύρωσή του̋ υπογράφονται από όλα τα μέλη του Δ.Σ.
6. Στο Δ.Σ λαμβάνουν μέρο̋ και 2 ( δυο ) από τα Ιδρυτικά μέλη εφόσον το έχουν γνωστοποιήσει
εγγράφω̋ στο Δ.Σ. και έχουν εγκριθεί από την Γ.Σ. και έχουν δικαίωμα ψήφου και αποφάσεων
στο Δ.Σ. (έχουν όλε̋ τι̋ υποχρεώσει̋ και ευθύνε̋ του Δ.Σ. )
Σε περίπτωση που υπάρχουν πάνω από 2 υποψηφιότητε̋ τότε η Γ.Σ. ψηφίζει δια ανατάσεω̋ του
χειρό̋.

ΑΡΘΡΟ 21
ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Μέλο̋ του Δ.Σ. που απουσιάζει σε τρει̋ (3) συνεχεί̋ συνεδριάσει̋, κηρύσσεται έκπτωτο του
αξιώματο̋ του με απόφαση του Δ.Σ. κατά πλειοψηφία των 2/3, αφού προηγουμένω̋ ο απών
κληθεί να αναφέρει του̋ λόγου̋ τη̋, απουσία̋ του.

2. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεω̋ ή κηρύξεω̋ εκπτώτου του Προέδρου, το Δ.Σ. συνέρχεται
ειδικώ̋ μέσα σε 15 ημέρε̋ το πολύ και εκλέγει μεταξύ των άλλων μελών του το νέο Πρόεδρο.
Το ίδιο γίνεται και σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεω̋ ή κηρύξεω̋ εκπτώτου του
Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα ή μέλου̋ του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 22
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
1. Ο Πρόεδρο̋ εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε Αρχή̋ και κάθε Δικαστηρίου και σε Όλε̋
τι̋ σχέσει̋ αυτού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καλεί το Δ.Σ. σε τακτικέ̋ και
έκτακτε̋ συνεδριάσει̋, προεδρεύει αυτών, κηρύσσοντα̋ την έναρξη και λήξη σε κάθε
συνεδρίαση του Δ.Σ. ανακοινώνει τα τελευταία συμβάντα, δίνει και αφαιρεί το λόγο στου̋
Συμβούλου̋, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, συγκαλεί, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. τα
μέλη σε Γενική Συνέλευση ή σε συγκέντρωση και εκθέτει την κατάσταση και τη δράση του
σωματείου.
2. Επίση̋ ο Πρόεδρο̋ υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των
συνεδριάσεων και με τον ταμία τα χρηματικά εντάλματα, επαγρυπνεί για την κανονική γενικά
λειτουργία των γραφείων του σωματείου και τη̋ ακριβού̋ εφαρμογή̋ του Καταστατικού και
του Εσωτερικού Κανονισμού και γενικά επιμελείται για την επιδίωξη και επιτυχία των σκοπών
αυτού.
3. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρο̋.

ΑΡΘΡΟ 23
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΤΑΜΙΑΣ
1. Ο Γενικό̋ Γραμματέα̋ ασκεί την εποπτεία στα γραφεία και διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί
το πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, καθώ̋ και τα μητρώα μελών και τα
βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και τη̋ Γ.Σ., διαβάζει τα αποστελλόμενα στο
σωματείο έγγραφα και συντάσσει τι̋ απαντήσει̋ σε αυτά, τηρεί την σφραγίδα και το αρχείο του
σωματείου, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και συντάσσει με τον
Ταμία τον απολογισμό και τον Προϋπολογισμό κάθε διαχειριστική̋ περιόδου και για όσα
ειδικότερα ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό.
2. Ο Ταμία̋ μεριμνά για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφή̋, των συνδρομών, των έκτακτων
εισφορών και όλων των οφειλών προ̋ το σωματείο, εκδίδοντα̋ σχετικέ̋ διπλότυπε̋ αποδείξει̋,
εκτελεί με την έγγραφη εντολή του Προέδρου κα του Γενικού Γραμματέα κάθε πληρωμή που
αποφασίσθηκε από το Δ.Σ., υποβάλλει στο Δ.Σ. σύντομη έκθεση ανά τριμηνία για την
κατάσταση του Ταμείου, αναλυτική Δε όμοια, που βεβαιώνεται με επισυνημμένε̋ έγγραφε̋
αποδείξει̋ και εντάλματα, στο τέλο̋ κάθε διαχειριστική̋ περιόδου, συντάσσει με τον Γενικό
Γραμματέα τον Προϋπολογισμό και απολογισμό, τηρεί τα βιβλία του Ταμείου και τα λοιπά
βιβλία και ευθύνεται προσωπικά για κάθε δαπάνη που γίνεται κατά Παράβαση του Νόμου, του
παρόντο̋ Καταστατικού και των αποφάσεων τη̋ Γενική̋ Συνέλευση̋ και του Διοικητικού
Συμβουλίου.

3. Όλε̋ οι πληρωμέ̋ γίνονται με την έκδοση σχετικού εντάλματο̋ πληρωμή̋, όλε̋ οι Εισπράξει̋
με την έκδοση αντιστοίχου γραμματίου είσπραξη̋. Τα παραπάνω υπογράφονται από τον Ταμία
και θεωρούνται από τον Πρόεδρο, είναι διπλότυπα και το στέλεχο̋ παραμένει στο αντίστοιχο
μπλοκ, που τηρεί ο ταμία̋.
4. Ο ταμία̋ αναπληρώνεται από μέλο̋ του Δ.Σ. που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανατεθούν ειδικά καθήκοντα σε έναν ή
περισσότερου̋ συμβούλου̋.
· Όπω̋ Υπεύθυνο/νου̋ Εκδρομικού, Δημ. Σχέσεων, Υλικού, και όπου αλλού χρειαστεί.
· Όπω̋ Εκπρόσωποι στην Ομοσπονδία – Εφόρου̋ τμημάτων ή πόλεων
Οι εκπρόσωποι υποχρεούνται να είναι σε κάθε συνεδρίαση τη̋ ομοσπονδία̋ , να ενημερώνουν
πλήρω̋ το Δ.Σ. του Συλλόγου και να ακολουθούν πιστά τι̋ αποφάσει̋ του Δ.Σ.
Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στι̋ συνεδριάσει̋ του Δ.Σ.
Αν κάποιο̋ εκπρόσωπο̋ δεν μπορεί να παρευρεθεί σε συνεδρίαση τη̋ ομοσπονδία̋ αντικαθίσταται
μόνο από τον αναπληρωματικό εκπρόσωπο.
Με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου , μπορεί να εγκριθεί δαπάνη για κάλυψη εξόδων οδοιπορικών
καταλύματο̋ στου̋ εκπροσώπου̋ , στο μικρότερο δυνατό κόστο̋.

ΑΡΘΡΟ 25
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή του σωματείου αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και
αναπληρωματικά, που εκλέγονται κατά την διαδικασία του άρθρου 16 από την Γενική
Συνέλευση του σωματείου με (3) τριετή θητεία.
2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί τον έλεγχο επί τη̋ διαχείριση̋ και γενικά τη̋ οικονομική̋
κατάσταση̋ του σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση κάθε χρόνο, την οποία υποβάλλει
στην τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί να διενεργήσει έλεγχο όποτε θελήσει.

ΑΡΘΡΟ 26
Α) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Β) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Α)

Η Λέσχη μπορεί να γίνεται μέλο̋ σε ανώτερε̋ οργανώσει̋ είτε στην Ελλάδα είτε στο
Διεθνέ̋ που αντικείμενο και σκοπού̋ ή παρεμφερεί̋ με αυτού̋ τη̋ Λέσχη̋. Η
εκπροσώπηση τη̋ Λέσχη̋ στου̋ Οργανισμού̋ αυτού̋ γίνετε από μέλη που ορίζει το Δ.Σ.
Η ένταξη σε αυτέ̋ όπω̋ και η αποχώρηση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.

Β)

Στι̋ συνεδριάσει̋ τη̋ Γενική̋ Συνέλευση̋ και του Διοικητικού Συμβουλίου του
σωματείου, όταν συζητούνται θέματα ασφαλεία̋ και κυκλοφοριακών συνθηκών, μπορούν
να προσκαλούνται και να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των Υπουργείων Δημόσια̋ Τάξη̋
και μεταφορών, τη̋ Τροχαία̋ καθώ̋ και άλλων σωματείων με παρεμφερεί̋ σκοπού̋.
Εκπρόσωποι άλλων σωματείων μπορούν να καλούνται και σε άλλε̋ περιπτώσει̋ με
γενικότερο ενδιαφέρον, με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 27
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
1. Για την Τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται απόφαση τη̋ Γ.Σ. ευρισκομένη̋ σε απαρτία
με την παρουσία των μισών και ενό̋ επιπλέον από τα ταμειακώ̋ εντάξει μέλη του Συλλόγου και
αποφαίνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
2. Κάθε ασάφεια του παρόντο̋ καταστατικού λύνεται από τη Γενική Συνέλευση, ενόψει και των
σχετικών διατάξεων των περί σωματείων ισχυόντων κάθε φορά νόμων.

ΑΡΘΡΟ 28
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΈΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1. Το σωματείο θα έχει σφραγίδα κυκλική̋ μορφή̋, στην περίμετρο τη̋ οποία̋ θα
αναγράφονται η επωνυμία του σωματείου και η έδρα του. Στο κέντρο τη̋ σφραγίδα̋
μπορεί να προστεθεί εφάπαξ εκδιδομένη απόφαση του Δ.Σ. καλλιτεχνική παράσταση με
θέμα σχετικό με τη μοτοσυκλέτα Με την ιδία απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να αλλάξει και η
διάταξη των λογοτύπων στη σφραγίδα.
2. Η ίδια παράσταση καθώ̋ και τα στοιχειά τη̋ σφραγίδα̋ και η ταχυδρομική διεύθυνση
των γραφείων του σωματείου θα αναγράφονται υποχρεωτικά και στα επιστολόχαρτα του
σωματείου, δυνητικά δε στου̋ φακέλου̋, στην επιγραφή και σε λοιπά έγγραφα η σημεία.
3. Το σωματείο με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να προβαίνει σε εκτύπωση διαφόρων ειδών,
όπω̋ μπλούζε̋ κ.τ.λ. που να φέρουν την επωνυμία και το σήμα του σωματείου η άλλε̋
γραφικέ̋ παραστάσει̋ και να διανέμει σε τιμή κόστου̋ στα μέλη αλλά και στου̋ φίλου̋
τη̋ μοτοσυκλέτα̋.

ΑΡΘΡΟ 29
ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1. Το σωματείο διαλύεται στι̋ περιπτώσει̋ που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό.
2. Για να ληφθεί απόφαση από την Γ.Σ. για διάλυση του σωματείου απαιτείται η παρουσία των
μισών και επιπλέον ενό̋ (50%+1) από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του συλλόγου και η
απόφαση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 30
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ
1. Για κάθε ειδικότερο θέμα του οποίου η διευθέτηση δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό,
εφαρμόζονται οι διατάξει̋ του Ν. 4055/2012, άλλω̋ αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Κάθε διάταξη του παρόντο̋ καταστατικού που αντίκεινται στι̋ ρυθμίσει̋ του ν. 4055/2012 είναι
αυτοδικαίω̋ άκυρη και ανίσχυρη και η εφαρμογή τη̋ δεν παραγάγει έννομα αποτελέσματα.
3. Σε κάθε περίπτωση διάλυση̋ του σωματείου για οποιοδήποτε από του̋ προβλεπόμενου̋ στο
καταστατικό του λόγου̋, η περιουσία που τυχόν θα υπάρχει κατά το χρονικό σημείο τη̋
διάλυση̋ του Σωματείου θα δοθεί σε όποιο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα αποφασίσει η Γ.Σ.
4. Πάντω̋ αυτή (η περιουσία) σε καμία περίπτωση δεν διανέμεται μεταξύ των μελών.

ΑΡΘΡΟ 31
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ
Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από τριάντα ένα (31) άρθρα, συζητήθηκε και ψηφίστηκε
κατά άρθρο και στο σύνολό του και τελικά εγκρίθηκαν σήμερα στο σύνολό του από του̋ ιδρυτέ̋
του Συλλόγου στη συνεδρίαση τη̋ 25 / 3 / 2015 και θα ισχύει από τη δημοσίευσή του στα
βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκη̋.
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τι̋ διατάξει̋ του παρόντο̋, ρυθμίζεται με απόφαση τη̋ Γενική̋
Συνέλευση̋.

Θεσσαλονίκη 25 / 3 / 2015

